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 لخضر بن بوزيد د.

  جامعة بسكرة
 

 

 : امللخص

الصمممممرا  بمممممي  وسمممممال  واملسممممميحية بمممممدأ مممممم   همممممور وسمممممال  حيمممممن  ممممما  املسممممملمو  أولمممممي حمممممرو ت  مممممم   

حيممن توغمم  وسممال  فممي العممال  املسمميحي فممي ، امم  كانممت وقممائ  الفحوحممات وسممالمية، البيممزنطيي  فممي غممجوة مصتممة

وممن املغمرا اجحماز املسملمو  إلمي إسمبانيا وم تما إلمي ، فلتما فلسمطي  و سميا الصمغر  شمال إفريقيا وسموريا بمما 

وبعمممد حممموالي أربعمممة قمممرو  ممممن ذلمممل شمممنت  (،بمممواتي) فرنسممما حيمممن أوقفهممم  الفرنجمممة فمممي معركمممة بمممال  ال مممهداس

 لم  يحقم  ألاوربيمو   م يس فمي تلمل الحمروا، أوربا حمالت علي العال  وسالمي سميت " الحمروا الصمليمية "

 التي دامت قرني  من الجما  .

اتخممذ الصممرا  شمممك    ممر فقمممد أرسمملت أوربمما همممذه املممرة منصمممرين بممدل مممن الجنمممود وكانممت عمليمممة الحنصممير فمممي  

لل تمما أصممبح أكثممر تن يممما ممم  الوقممت حيممن واكبتمما  هممور  ست ممرا  و سممحعمار اللممذا  سمماهما ، البدايممة غيممر من مممة

 سممممحعمار دورا كبيممممر فممممي دعمممم  الحنصممممير مممممما يخممممد  مصممممالح  فممممي العممممال  فقممممد لعمممم  ، ب ممممك  كبيممممر فممممي تطممممور الحنصممممير

كمممما أ   ست ممممرا  المممذي شممممك   طمممر كبيممممرا علمممي وسمممال   ممممد  الحنصمممير هممممو ألا مممر بحيممممن مهمممد الطريمممم  ، وسمممالمي

 للمم رين.

  ل  يحق  املنصرين أهدافه  في العال  وسالمي رغ  الجهود اللبيرة لل ت  م  ذلمل نححموا فمي منماط 

 واسعة من إفريقيا جنوا الصحراس وشر   سيا وجنو تا.

 الحنصير، إفريقيا، املسيحية، وسال ،  سحعمار،  ست را  الكلمات املفحاحية:

Résumé:  

 L'islam pénètre le monde chrétien dans l'Afrique du nord et la Syrie et l'Asie Mineure. Depuis 

le Maroc l'islam à dépasser le détroit de Gibraltar vers l'Espagne et ensuite vers la France où il se fut 

arrêté à Poitiers par les francs. 

Après prés de quatre siècle l'Europe a livré la guerre entre l'islam dit " la croisade " mais elle 

n'est pas atteinte son goal après deux siècles de la guerre. 

Le conflit a pris une autre forme l'Europe à envoyer cette fois des missionnaires n'a pas envoyé 

de troupes. La christianisation qui était dans le commencement n'est pas organisé, elle devenue plus 

organisé en parallèle avec l'apparition de l'orientation et le colonialisme dans le monde musulman.  
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 Le colonialisme a joué un grand rôle dans le progrès le processus de christianisation, y compris 

leurs intérêts dans la région, non plus l'orientalisme a formé un Grand danger pour Islam et il fournit 

des services au christianisme par paver la route pour elle. 

 Les missionnaires ne pas atteindre leurs objectifs dans le monde musulman malgré les grands efforts, 

néanmoins elles ont réussi dans les régions d'Afrique subsaharienne et L'Asie orientale et méridionale.  

 

 :  متهيد

إن الصــدام بــين إلاســالم واملســيحية قــد بــدأ منــذ عهــد النبــوة فقــد كــان الــروم يالبــون القبايــل  

وهــو مــا أدى بالرســول صــلى ر عليــه وســلم ملــواجهمهم فــي "معركــة ماتــة" فــي ، العربيــة ضــد املســلمين

لم كان قد عقد لواء ألسامة بن  يد من وقبل وفاة الرسول صلى ر عليه وس، العام النامن للهجرة

وقــد أضـعفمهم الفتوحـات إلاســالمية بشـكل كبيــر فحـاولوا اسـترجاع أمالكهــم فـي الشــرق ، أجـل قتـالهم

اهتدوا إلى خطط جديدة ونلك بإرسال منصرين بدال من الجنود ، بالحروب الصليبية وعند فشلهم

نــــاها القريبــــة مــــن أراضــــههم وخاصــــة فــــي ومحاولــــة نشــــر املســــيحية بكــــل الطــــرق بــــين املســــلمين وفــــي امل

فتحولــــ  العديــــد مــــن املنــــاها فــــي إفريقيــــا إلــــى ســــاحة حــــرب ضــــد إلاســــالم ال يســــتعمل فههــــا ، إفريقيــــا

 السالح إال قليل بينما كان  هناك وسايل أخرى أك ر فايدة لهم .

يابــــان ولعلهــــم كــــانوا يريــــدون حصــــار العــــالم إلاســــالمي باملســــيحية فقــــد أرســــلوا املنصــــرين إلــــى ال 

وتركـــز اهتمـــامهم خــالل القـــرن التاســع عشـــر علـــى إفريقيــا جنـــوب الصـــحراء ، والصــين والهنـــد وروســيا

ولـــم تســـلم مـــ هم الـــبالد إلاســـالمية فقـــد توغلـــوا فـــي كـــل مكـــان ، ادخـــال أهـــل تلـــك الـــبالد فـــي املســـيحية

الورقــة  ونحــن فــي هــذه، فقــد كــان الرهبــان يســيرون فــي ركــاب الجنــود، مســتغلين الحركــة الاســتعمارية

وفــي ، نحــاول تســليط الضــوء علــى التنصــير واملنصــرين ونهــدف إلــى التعــرف إلــى الوســايل التــي اتبعوهــا

مـــــا ي جـــــذور التنصـــــيرل ومـــــا ي وســـــايله : م هـــــا، هـــــذا إلاهـــــار وجـــــب علينـــــا إلاجابـــــة علـــــى عـــــدة تســـــا الت

 وهل استطاع املنصرون تحقيا أهدافهمل ، وأسلحتهل وما عالقة التنصير باالستعمار

 : مفهوم التنصري وجذوره: الأو

 :  مفهوم التنصري -1

ْصرانـيةوالتنصير مرادفا للتبشير  ُر في اللغة هو الدخول فـي النَّ ص  نه ه بتشـديد الصـاد، التَّ ره صَّ
ه
جعلـه : ون
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ـُر اصــطالحا ص  نه هــدها لتبــديل ديــن البشــرية هــو حركــة دينيـة سياســية اســتعمارية تبــذل قصـارى ج: التَّ

ولعل كلمة التنصير إنما جاءت من كلمـة النصـارى وهـم املسـيحيون أي أنصـار الن ـي عيسـقى . إلى املسيحية 

بوا ن ـــي ر عيســـقى، عليـــه الســـالم
ج
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أمــا التبشــير لغــة فمــن البشــارة والبشــرى وتســتعمل فــي الخبــر الحســن والســل  كالوعيــد وقــد جــاءت فــي 

بس  … أك ر من موضع في القرآن الكريم ومنه قوله تعالى 
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وألاصــا ، أمــا اصــطالحا فهــو نشــر الــدين املســييي، 21ســورة الانشــقاق آلايــة   ف

 أن تطلا كلمة التنصير بدل التبشير ملا لكلمة التبشير من معنى حسن بينما هم إنما يدعون إلى الضالل .

 :  جذور التنصري -2

وهناك اختالف بين الباحنين بين من هو أول أن التنصير قد ظهر منذ  من بعيد  غالب الضن 

من دعى إلى تنصير املسلمين فقد قيل إنه "ريمون لول" بعد أن فشل  الحـروب الصـليبية فـي مهممهـا 
 وقيـــل إنـــه "بطـــرس املبجـــل" وهـــو ريـــيل "ديـــر كلـــوني" الـــذي تبنـــى فكـــرة ترجمـــة القـــرآن الكـــريم ألول ، 1

م وقـد كانــ  جــزء مــن مخطــط 1111حيــث ترجمــه الانجليــزي "روبـرت كتــون" إلــى الالتينيــة ســنة ، مـرة

ونلــك مــن خــالل التشــكيك فــي معتقــداتهم بالوســايل النقافيــة بــدل مــن قــوة ، عــام لتنصــير املســلمين

إنـــي أوجـــه ، إنـــي ال أهـــاجمكم كمـــا يفعـــل كنيـــرون بيننـــا بالســـالح» : وممـــا نقـــل عنـــه أنـــه قـــال، الســـالح

 . 2 «ليكم كلمات فقط بغير عنف وبتعقل وهدوء من غير كراهية بحب كبير إ

أســـل راهـــب صـــلي ي رهبنـــة عرفـــ  باســـم "الرهبنـــة الكرمليـــة" نســـبة لجبـــل الكرمـــل  1171وفـــي عـــام  

ثـــم ، وكانــ  أولـــى املاسســـات التـــي تشــرف علـــى التنصـــير وبعـــد نلــك انتشـــر الرهبـــان فـــي أنحــاء ســـوريا ولبنـــان

فة "الفرانسيســكان" و"الــدومينيكان" وقــد كتــب أحــد ألاســاقفة "الــدومينيكان" وهــو " توالــ  بعنــات ألاســاق

 . 3 «د الار  املقدسة إننا نريد مرسلين وال نريد جنود الستردا» : 1251وليم الطرابلسقي " سنة 

أن "ريمــــون : «ملخــــص تــــاريخ البشــــر»ومــــن جهــــة أخــــرى نكــــر "إدويــــبن بلــــل" وهــــو مالــــف كتــــاب 

حيـث تعلـم ، أول من تولى التنصير بعـد أن فشـل  الحـروب الصـليبية فـي مهممهـالولرف" الاسباني هو 

 اللغة العربية وجال في بالد الاسالم.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.holyquran.net%2Fcgi-bin%2Fprepare.pl%3Fch%3D61&ei=bAhWUYj3K6PR7AaeroHICw&usg=AFQjCNGoHrZ7GKeD-ynFSLjdemxpTzBXvg&bvm=bv.44442042,d.ZWU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.holyquran.net%2Fcgi-bin%2Fprepare.pl%3Fch%3D61&ei=bAhWUYj3K6PR7AaeroHICw&usg=AFQjCNGoHrZ7GKeD-ynFSLjdemxpTzBXvg&bvm=bv.44442042,d.ZWU
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 110ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927جملة الّدراسات اإلسالمّية ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

مع العلم أن التنصير في البداية لم يكن منظم بل كان يتم بشكل فردي أو بمجموعات صغيرة  

مليـــة التنصــــير مـــن املنصـــرين لكــــن ومنـــذ بدايــــة القـــرن النــــامن عشـــر ظهـــرت الجمعيــــات التـــي تــــنظم ع

 1661ففــي ســنة ، وترســل إلارســاليات إلــى منــاها مختلفــة وكــان الاتجــاه فــي البدايــة نحــو الهنــد وجــاوة

حــــض البــــارون "دويتــــز" علــــى تأســــيل مدرســــة تكــــون قاعــــدة لتخــــريح املبشــــرين بعــــد تعلــــيمهم أصــــول 

رك وإنجلتـــرا ثـــم توالـــ  بعـــد نلـــك إلارســـاليات التبشـــيرية التـــي انطلقـــ  مـــن الـــدنما، التبشـــير ووســـايله

وتزايــدت بشـكل كبيــر عمليـات التبشــير خاصـة فــي الهنــد ، وهولنـدا وكــان تحضـقي بــدعم امللـوك وألامــراء

ثــم تأسســ  جمعيــات مماثلــة فــي اســكتلندا  1597وجــاوة وتــم تأســيل جمعيــة لنــدن التبشــيرية ســنة 

 وفي نيويورك وأملانيا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويح وسويسرا ...

تألفـــ  جمعيـــة الشـــبان املتطـــوعين  1277وفـــي ســـنة ، 4هتمـــام بإفريقيـــا فـــي نلـــك الوقـــ  وبـــدأ الا  

والن إلاســــالم كــــان ، للتنصــــير فــــي الــــبالد ألاجنبيــــة وظهــــرت جمعيــــات مختلفــــة تهــــدف للتوجــــه ألفريقيــــا

لـــذلك توجهـــ  الكنيســـة بجهودهـــا للقضـــاء علـــى الوجـــود إلاســـالمي ، منتشـــر هنـــاك علـــى نطـــاق واســـع

إدويـــن بلــل" أن الـــدين إلاســالمي هـــو العقبــة القايمـــة فــي هريـــا تقــدم التبشـــير فـــي فقـــد نكــر " ، هنــاك

 . 5إفريقيا واملسلم فقط هو العدو اللدود لنا

وقـــــد شــــــهدت نهايــــــة القــــــرن التاســــــع عشــــــر صـــــراعا محمومــــــا بــــــين مختلــــــف الكنــــــا ل مــــــن أجــــــل  

ان وإنجليـــــز وكـــــان أك رهـــــا نشـــــاها  ـــــي الكنيســـــة البروتســـــتانتية بفضـــــل نشـــــاط مبشـــــرين أملـــــ، التنصـــــير

بااضــــافة إلــــى وقــــوف ، وأمريكــــان وكنــــديين وبفضــــل الــــدعم املــــالي الكبيــــر الــــذي كــــانوا يحصــــلون عليــــه

 إنجلترا وهولندا وأملانيا إلى جانبهم. 

جمعيــة التبشــير فــي أر  التــوراة العنمانيــة : وقــد تأسســ  الكنيــر مــن الجمعيــات فــي نلــك الوقــ  م هــا

وجمعيــــة الشــــبان املتطــــوعين ، 1277نجليــــز وألامريكــــان فــــي ســــنة وجمعيــــة الشــــبان املســــيحيين وهــــم مــــن الا 

 . 6 1297وجمعية اتحاد الطلبة املسيحيين في العالم التي تأسس  سنة ، للتبشير في البالد ألاجنبية

 : الصراع بني اإلسالم واملسيحية يف إفريقيا: ثانيا

 :  انتشار اإلسالم يف إفريقيا -1 

كمـــــا قامـــــ  دولـــــة ، ريـــــا القوافـــــل التجاريـــــة عبـــــر ممـــــرات الصـــــحراءانتشـــــر إلاســـــالم فـــــي إفريقيـــــا عـــــن ه

وانتشر إلاسالم أيضا عن هريا املمالـك التـي ظهـرت ، 7املرابطين بدور كبير في نشر إلاسالم في غرب افريقيا

 11وممالـك "كـانم" ، فـي غـرب إفريقيـا 10وإمبراهورية "صونغاي" ، 9و"مالي" ، 8"مملكة غانا" : في إفريقيا منل

كما أنطلا التجار املسلمون من مصر عبر البحر ألاحمر إلـى الصـومال ، 12ورها في إقليم بحيرة تشاد وما جا

ووصل إلاسـالم أيضـا إلـى شـرق إفريقيـا ووسـطها عـن هريـا التجـار القـادمين مـن ، وتوغلوا في شرق إفريقيا
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 119ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927جملة الّدراسات اإلسالمّية ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

ثقافيـــــــا وشـــــــهدت بعـــــــض املنـــــــاها فـــــــي غـــــــرب إفريقيـــــــا قيـــــــام مجتمعـــــــات إســـــــالمية مزدهـــــــرة ، جزيـــــــرة العـــــــرب

وكان  "تمبكتو" مدينة العلم غيـر أنهـا فقـدت بريقهـا بعـد غـزو السـعديين املغاربـة ، فأصبح  تجج بالعلماء

صـــالحية دينيـــة قادهـــا علمـــاء إظهـــرت بعـــد نلـــك حركـــات ، م فـــي عهـــد املنصـــور الـــذه ي1791للمنطقـــة ســـنة 

 اري في إفريقيا .وتأسس  نتيجة لذلك كيانات سياسية تزامن ظهورها مع بداية التوغل الاستعم

وقــد يكــون الســبب فــي ظهــور تلــك الحركــات إلاصــالحية هــو العــادات الوثنيــة التــي ظلــ  موجــودة  

الطـرق الصـوفية  ـي ألاخـرى انتشـرت ، في مناها مختلفة إلى جانب ألاهماع الاسـتعمارية فـي املنطقـة

فية دور كبيــر فــي وكــان لــبعض علمــاء الصــو ، فــي إفريقيــا وكــان مصــدرها فــي الغالــب مــن شــمال إفريقيــا

 مقاومة التوغل الاستعماري في إفريقيا.

 :  حركات التنصري يف إفريقيا -2

أثنـاء الكشـوفات البرتغاليـة وبعـد نلـك بفتـرة أخـذت  17دخل املبشرون إلى إفريقيا منـذ القـرن  

م بهــــا أمــــا غــــرب إفريقيــــا فلــــم تهــــت، تــــرد إلههــــا البعنــــات التبشــــيرية البروتســــتانتية الانجليزيــــة وألاملانيــــة

ومنـــذ نلـــك التـــاريخ بـــدأت تحـــارب إلاســـالم فـــي منطقـــة النيجـــر  1211الكنيســـة البروتســـتانتية إال منـــذ 

 . 13الغربية على حد تعبير شاتليه 
اتفقـ  الكنيسـة البروتسـتانتية مـع ألاقبـاط فـي  1219أما بالنسبة افريقيا الشرقية ففي سنة  

ذت تتــوالى البعنــات الســويدية وإلانجليزيــة وبعــد نلــك أخــ، مصــر مــن أجــل إرســال بعنــات إلــى الحبشــة

وعقـب اتسـاع منـاها الاسـتعمار ألاملـاني تعـز ت إلارسـاليات ، حتى وصل  إلى مدينة "ممباسا" بكينيا

أمــا ، وصــلوا إلـى أوغنـدا 14كمـا أن الرهبــان البـيض الفرنسـيون الــذين يقـودهم "الفيجـري"، التبشـيرية

*ر هناك بعنة "لفنستون وستانلي" سنة بالنسبة افريقيا الوسطى فقد قام  بالتبشي
ثم بعد ، 1952

نلــــــك تقاســــــم  البعنــــــات ألاملانيــــــة والاســــــكتلندية والانجليزيــــــة املنطقــــــة املمتــــــدة مــــــن شــــــرق إفريقيــــــا 

 أما مدغشقر فقد كان  من نصيب البروتستان .، ووسطها حتى الخرهوم والحبشة

ر شـمال إفريقيـا ومـ هم مبشـرون أما بـالد املغـرب فقـد تكفـل بهـا مبشـرون أرسـلهم جمعيـة تبشـي 

ويقــول ، 15وقــد قــام حــاكم الجزايــر بــدعم ألاســقف "هرتــزل" فــي عملــه التبشــيري ، وأهبــاء تــابعين لهــم

وأن ، "صــمويل  ويمــر" الــذي يعتبــر منظــرا للتبشــير أن قــارة إفريقيــا توجــد فههــا مجــال فســي  للتبشــير

 . 16يون لم تنتشر فهها املسيحية بعدمل 71مسافة واقعة على مئة ميل من الشاهئ يزيد سكانها عن 

ولقد كان  الكنيسـة مـن اكبـر املايـدين للحملـة علـى الجزايـر التـي قادهـا "شـارل العاشـر" حيـث حمـل  

ومنذ الوهلة ألاولى لنزول الفرنسـين للجزايـر نقضـوا معاهـدة ، الرهبان الصليب وأصبحوا جنود في الحملة

إن لــم يمــض شــهران فقــط علــى هــذا التعهــد الغــادر حتــى  ،التــي وقعهــا معهــم "الــداي حســين"17الاستســالم 
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 112ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927جملة الّدراسات اإلسالمّية ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

 فـــــــي 
ا
م يقضـــــــقي بمصـــــــادرة ألاوقـــــــاف إلاســـــــالمية 1211ســـــــبتمبر  2أصـــــــدر "دوبرمـــــــون" قايـــــــد الحملـــــــة مرســـــــوما

حيــث حولــوا ، ثـم تلــ  نلـك إجــراءات عديـدة فــي إهــار الحـرب علــى الـدين واللغــة والتـاريخ، والاسـتيالء علههــا

جريمـة كبيـرة فلـم يكتفـي  "وقد ارتكب الجنـرال "روفيغـو، د كتشاوة"بعض املساجد إلى كنا ل م ها "مجج

ولـم يتـورع عـن القــول ، بتحويـل املجـجد إلـى كنيسـة بـل قتـل فيـه أك ـر مــن أربعـة آالف مسـلم وهـم يصـلون 

 .18فقد صرح بأنه ألول مرة تنب  الكنسية في بالد البربر ، أنه فخور بهذه النتايحب

تالل الجزايــر تأسســ  الجمعيــة ألادبيــة الدينيــة للقــديل ســنة مــن احــ 17وبعــد مــرور اقــل مــن  

وكـــان مــن أهـــدافها تنصــير املســلمين ومواجهـــة التــأثير إلاســـالمي علــى بعـــض ، م1211"أوغســطين" عــام 

ألاوروبيين وبعث النقافة الدينية النصرانية بالجزاير عن هريـا إحيـاء كتابـات القـديل "أوغسـطين" 

نصرون أوضاع املجتمع الجزايري فقام "ألاب بريمول " بإنشاء وقد استغل امل، …"والقديل "سبريان

وقد بلغ عدد ألاهفـال بمركـز ابـن ، م1211مركز لعهفال املشردين ببوفاريك وآخر بابن عكنون سنة 

  115عكنـــون 
ا
 ويتيمـــا

ا
 فقيـــرا

ا
وعنـــدما انتشـــر مـــر  الكـــوليرا فـــي الجزايـــر قـــام البـــارون "أوغســـطين ، هفـــال

 املسيحية متسترا بأعماله الخيرية .بمحاولة نشر  "دوفياالر

 احياء الكنيسة إلافريقية"وقد كان  
ا
فقد رسم لذلك خطـة تعتمـد علـى ، ألاسقف ديبيش" متحمسا

يجـب : وقد عبر عن نلـك بقولـه، العمل الخيري من جهة وإثارة العنصرية والنعرات من جهة أخرى : بندين

 -واسـتغل، …دادهم ألاولين من خـالل الخـدمات الخيريـةأن تكون رسالتنا بين ألاهالي بأن نعرفهم بدين أج

ونشــــير هنــــا إلــــى أن حركــــة التنصــــير ، حالــــة الفقــــر التــــي عاشــــها الشــــعب الجزايــــري  -كمــــا هــــو عــــادة املنصــــرين

تركــــزت خصــــوص فــــي منطقــــة القبايـــــل ألغــــرا  محــــددة ونلــــك منــــذ إنشـــــاء نظــــام آلابــــاء البــــيض علــــى يـــــد 

» : خيــر أك ــر املنصــرين تحمســا فقــد صــرح عنــد وصــوله إلــى الجزايــروقــد كــان هــذا ألا   "الفيجــري" الكاردينــال

 .19 «إن الجزاير باب مفتوح بيد العناية إلالهية على قارة متوحشة يعيش علهها مليونان من النفوس 

نلــك لفــت  ، ونظــرا ملوقــع الجزايــر املهــم كبوابــة افريقيــا فقــد أســرع الاســتعمار لتــأمين الصــحراء 

وقــــــــد تعاونــــــــ  الكنيســــــــة والســــــــلطة ، الــــــــذين يقصــــــــدون إفريقيــــــــا الســــــــوداءالطريــــــــا أمــــــــام املبشــــــــرين 

أرســــل  الكنيســــة ثالثــــة مــــن  1256ففــــي ســــنة ، الاســــتعمارية مــــن أجــــل تنفيــــذه هــــذا الهــــدف املشــــترك

املبشرين هم آلاباء "يوليمي" و"موريه " و"بوشاند" إلـى تومبكتـو لكـ هم لـم يصـلوا إلههـا حيـث قتلـوا فـي 

لكــن حركــة آلابــاء البــيض لــم تستســلم وواصــل  إرســال املبشــرين فقــد ، القليعــة مــن هــرف الطــوارق 

ريــــــيل البعنــــــة الدينيــــــة فــــــي "ورقلــــــة" وهــــــو "ألاب ريتشــــــارد" أن يــــــذهب 20كلـــــف "الكاردينــــــال الفيجــــــري" 

ليســتقر فــي "غــدامل" فاســتطاع هــذا ألاخيــر التجــوال فــي بــالد الطــوارق دون أن يتعــر  لــعنى وكــان 

لكن ما حدث لبعنة فالتير مـن مذبحـة كـان ، تقريبهم للمسيحية يقدم املساعدات للطوارق من أجل
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 كفيال بتقليص رغبة املبشرين في الذهاب إلى بالد الطوارق.

ومـع نلــك ورغــم هـذه الحادثــة فقــد قــرر "ألاب رتشـارد" مــدفوعا بنجاحــه الســابا فـي الــذهاب إلــى بــالد 

، ا كاد يصلها حتـى قتـل هـو ورفاقـهلكنه م، الطوارق فتوجه إلى غات واصطحب معه اثنين من القساوسة

وهــــو خــــريح "مدرســــة سننســــير" الدينيـــة قــــد قصــــد بــــالد الطــــوارق واســــتقر فــــي  ألاب "شــــارل دو فوكــــو"وكـــان 

وبعـــد ســـنتين توجـــه إلـــى الاهقـــار فـــي بعنـــة علميـــة وكـــان يتقـــرب إلـــى الســـكان ، 1911مدينـــة بنـــي عبـــاس ســـنة 

وأن ينبـــ  لهـــم أننـــا نحـــبهم ونريـــد إقامـــة ، لضـــنمنلمـــا يقـــول ا الـــة مـــا فـــي نفـــوس أبنـــا هم مـــن شـــك وســـوء ا

وكــان ، وفــي فتـرة الحقــة بنــى ديـر فــي إحـدى قمــم الاهقــار و ـي املعروفــة باسـم "أســكرام "، عالقـة أخــوة معهـم

أنــه بواســطة ألاهفــال نــدخل نفــوس آلابــاء... : يتقــرب مــن ألاهفــال خصوصــا لجــذبهم للمســيحية فقــد نكــر

ونجــد أن هــذه القبيلــة قــد انحــا ت إلــى ، و معهــم الــوالء ألفكارنــافبعــد عشــرة ســنوات ســيكبر ألاهفــال وينمــ

وقــــــد كــــــون عالقــــــات مــــــع  عمــــــاء التــــــوارق ومــــــ هم الامنوكــــــال "موســــــقى أق أماســــــتان" وكــــــان يحضــــــر ، «صــــــفنا 

 .  21 في املنطقة خالل إحدى النورات 1916ديسمبر  11وقد انمه  حياته قتال في ، إجتماعاتهم القبلية

التنصـــير يعتقـــدون أن إلاســـالم هـــو عقبـــة كبيـــرة فـــي وجـــده مخططـــاتهم  واملعلـــوم أن كبـــار منظـــري 

إن الــدين إلاســالمي هــو العقبــة القايمــة فــي هريــا » : التنصــيرية فــي إفريقيــا حيــث يــذكر " إدوارد بلــل"

خصـــمنا هـــو الشـــيخ أو الـــدرويش ، واملســـلم فقـــط هـــو العـــدو اللـــدود لنـــا، تقـــدم النصـــرانية فـــي إفريقيـــا

كمـا أن ، فالشيخ السنوسـقي هـو العـدو اللـدود لنفـون الفرنسـقي والانجليـزي ، ياصاحب النفون في إفريق

بينمـا يـذكر ، «واملغاربة ال تزال تدور في خلدهم فكـرة الجهـاد ، املهدي قد حارب الانجليز في السودان

 22شاتليه إن امللحمة الكبرى بين إلاسالم واملسيحية قد تكون في غرب إفريقيا أو في شمالها .

اليوم الخارهة الدينية فـي إفريقيـا قـد تغيـرت فبعـد مـا كـان إلاسـالم سـايد فـي أنحـاء مختلفـة  واملالحل

أصـبح  ، م ها إلى جانب الديانات الوثنية والروحانية التي كان  منتشـرة فـي شـرق ووسـط وجنـوب إفريقيـا

 وحلـ  محـل الـديانات التقليديــة إلافريقيـة التـي تقلصـ  بشــك
ا
ل كبيـر بينمـا لــم املسـيحية  ـي ألاك ـر انتشــارا

 وال شك أن نلك يعود إلى حمالت التبشير التي واكب  الاستعمار .، يتوسع إلاسالم في إفريقيا

 : الوسائل اليت استعملها املنصرون: ثالثا

، اسـتغل املنصرون عدة وسايل كما استغلوا حاجات الناس وعو هم في سبيل نشر املسيحية 

فمنحــوهم الـــدواء لخبــز وعملــوا علــى اســتغالل آالم املرضــقى فقــد كــانوا يســاومون النــاس علــى رغيــف ا

ن الضـعفاء فيقـدمون لهـم العـال كـانوا يظهـرون الرحمـة والشـفقة علـى و ، مقابل دخولهم فـي املسـيحية

كمـــــا أنهـــــم كـــــانوا ال ييأســـــون مـــــن محـــــاوالتهم بشـــــتى الطـــــرق ، والطعـــــام ولكـــــن يقـــــدمون معـــــه إلانجيـــــل

واملستشـــرقين والرحالـــة الـــذين ، لفـــتن لتفـــت  لهـــم ألابـــوابشـــعال الحـــرب والجـــأوا ا فربمـــا ، والوســـايل
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كما كان الاستعمار بدوره عونا لهم ، لصالا الدول الاستعمارية كانوا أيضا عونا لهم كانوا جواسيل

ومــــن أهــــم وســـــايل ، وهــــم كــــانوا باملقابــــل أدواتــــه للتغلغــــل والســــيطرة علــــى الشــــعوب، فــــي مخططــــاتهم

 كما أنشأوا مدراس ومستشفيات ...، سالياتالجمعيات واملعاهد والار : التنصير

 : إنشاء جامعات ومعاهد -1

الحـل املبشــرون أن ماسسـات إســالمية علــى غـرار ألا هــر تمنــل عقبـة كبيــرة فــي وجهـا التنصــير ملــا 

لـذلك تمـ  الـدعوة انشـاء جامعـة بتمويـل مـن الكنيسـة تتكفـل بتعلـيم ، لهـا مـن نفـون بـين املسـلمين

ومنـــذ نلـــك الحـــين ظهـــرت الكنيـــر مـــن الجامعـــات واملعاهـــد املســـيحية فـــي ، 23 اللغـــة العربيـــة للمبشـــرين

، 1597وقــد كانــ  جمعيــة لنــدن التبشــرية  ــي أولــى الجامعــات وقــد تأسســ  ســنة ، أنحــاء مــن العــالم

، 1222وجمعيــة بــاريل التبشــيرية ســنة ، 1261ثــم بعنــة الجامعــات التبشــيرية فــي وســط أفريقيــا ســنة 

1262البيض سنة  آلاباءوجمعية 
24 

 : إرساليات التبشري الطبية -2

 ويجــــب إلاكنــــار م هــــا
ا
ألن ألاهبــــاء هــــم ألاك ــــر احتكــــاك ، يــــذكر "شــــاتليه" ع هــــا أنهــــا وســــيلة ناكحــــة جــــدا

الكنيــــر مـــن القصــــص عــــن أعــــخاص  1916بالســـكان فقــــد أورد املســــتر هـــاربر فــــي مــــاتمر القـــاهرة للمبشــــرين 

، وقــال بأنهــا وســيلة ناجعــة فــي التبشــير، املســيحية تمــ  معــالجمهم فــي املستشــفيات ثــم دخلــوا بعــد نلــك فــي

يجـب » : وقد قدم "صمويل  ويمر" نصـاي  للمبشـرين فـي كتابـه " العـالم إلاسـالمي اليـوم " وممـا ننقلـه عنـه

إقنــــاع املســــلمين أن النصــــارى ليســــوا أعــــداء لهــــم ... وانــــه يجــــب نشــــر الكتــــاب القــــدس بلغــــات املســــلمين ... 

 .25« بني جلدتهم الن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضاءها ويجب أن يكون املبشرين من 

وإلى جانب إرساليات التبشير الطبية كانوا يقدمون مسـاعدات فقـد أظهـر "ألاب رتشـارد" الـذي  

كان يتحدث العربية جيد براعة في التقرب من الطوارق فقد قام بتو يع مواد غذايية علههم وكسب 

ل" و"غــات" )و ــي مــدن صــحراوية تقــع فــي جنــوب غــرب ليبيــا صـداقمهم وكــان يتجــول معهــم فــي "غــدام

 . 26وبعد أن تقرب م هم قرر أن الخطوة التالية  ي إرسال بعنات تبشيرية ، عند الحدود مع الجزاير(

 :  أموال طائلة تستخدم يف التبشري -3

نكــــر "شــــاتليه "وفــــا ملســــتندات "مــــاتمر إدنبـــــرن" مبــــالغ خياليــــة تنفقهــــا الكنيســــة علــــى عمليـــــات 

و ــي  1912جنيـه فـي الســنة سـنة  2111111لتبشـير فجمعيـات التبشــير إلانجليزيـة والايرلنديـة أنفقــ  ا

فقــــد بلــــغ مقــــدار مــــا حصــــل  عليــــه جمعيــــات التبشــــير ، تحصــــل علــــى هــــذه ألامــــوال مــــن مصــــادر شــــتى

أمـــا الجمعيـــات ألامريكيـــة والكنديــــة ، مليـــون وخمســـماية ألــــف فرنـــك61إلانجليزيـــة والايرلنديـــة حـــوالى
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ماليــــين ومــــايتين ألــــف  5والجمعيــــات إلافريقيــــة علــــى ، مليــــون فرنــــك فــــي الســــنة 65صــــل  علــــى فقـــد ح

 . 27مليون وماية ألف فرنك كلها في سنة واحدة 21والجمعيات ألاخرى على ، فرنك

 :  عقد املؤمترات -4
كان ألاوربيون يعقدون باستمرار املاتمرات التي يتدارسون فهها السبل الكفيلة بنشر املسيحية  

ومـــن حــــين ألخـــر ينشـــر كبــــار ، فـــي الـــبالد إلاســـالمية ألنــــه ال توجـــد عقبـــة لــــدجهم فـــي ســـواها مــــن البلـــدان

صـير القساوسة كتب يحددون بهـا أهـم الوسـايل التـي يجـب علـى الرهبـان إتباعهـا فـي سـبيل نجـاح التن

بين ما ومن ، "القسيل فالمينغ" كتاب نكر فيه سبل ووسايل التبشير في البالد إلاسالمية فقد نشر

 نكره ضرورة إتقان املبشرين للغة العربية ومعرفة العادات التقاليد في كل البلدان.

لتنصـــير فمــــاتمر "إدنبــــرن" الســــابا باعقــــد املــــاتمرات هـــو تــــدارس الســــبل الكفيلــــة الهـــدف مــــن و  

ة أما ماتمر سن، الذكر أقر تعليم املبشرين لغة البالد إلاسالمية بإنشاء مدارس تبشيرية لهذا الغر 

وكـان "صـمويل  ويمـر" ، 28فقد أقر ضرورة تخريح املبشرين في اللغات وفي العلـوم إلاسـالمية...  1921

 1916أفريـل  11ففـي ، رييل إرسـالية التبشـير فـي البحـرين هـو أول مـن فكـر فـي عقـد مـاتمر للمبشـرين

 1911الهنـــد و ، 1911وتوالـــ  املــاتمرات فـــي اســكتلندا  29عقــد املـــاتمر فــي القـــاهرة وكــان تحـــ  رياســته 

وكــــان املبشــــرون يختــــارون كــــل ، 1952و"كلــــورادو "  1951وغيرهــــا لكــــن أهمهــــا كــــان مــــاتمري "لــــو ان" 

 الطرق املادية إلى نشر املسيحية ويجمعون ألاموال الال مة لذلك .

لقد جربنا الـدعوة إلـى النصـرانية بكـل الطـرق فـي » : 30وفي هذا إلاهار يقول  عيم التنصير  ويمر

إن تجـــاربي تخـــولني أن أقـــول إن الطريقـــة التـــي ســـرنا علههـــا ال تـــادي إلـــى ، الم إلاســـالميكـــل أنحـــاء العـــ

والـذي نحاولـه مـن نقـل املسـلمين إلـى ، نتيجة فقد صـرفنا مـن الوقـ  الكنيـر ومـن الـذهب القنـاهير ...

قبــل أن نبنــي النصــرانية فــي نفــوس املســلمين يجــب أن نهــدم ، النصــرانية أشــبه باللعــب منــه بالجــد ...

إن هـــدم إلاســـالم يعنـــي هـــدم الـــدين علـــى العمـــوم و ـــي خطـــة مخالفـــة ملـــا ، ســـالم فـــي نفوســـهم أوال ...إلا 

 .31« ندعو إليه إنها خطة إلحاد ولكن ال سبيل إلى تخليص املسلمين من إلاسالم غير هذا السبيل 

 :  املرأة -5

ألامــــر فســــع   تمنــــل املــــرأة أهميــــة كبيــــرة فــــي املجتمعــــات إلاســــالمية وقــــد أدركــــ  الكنيســــة نلــــك 

للتقــرب م هـــا بمختلـــف ألاســـاليب وتـــدعوها إلـــى التحـــرر مــن قيـــود التقاليـــد وتبـــين لهـــا أنهـــا مظلومـــة فـــي 

إلاسالم وتشجع الكنيسة كل ألافكار التي تجعل املرأة تنسلخ عن العادات والتقاليد إلاسالمية لتكون 

أن تســــــاهم فــــــي تغيــــــر  متحضــــــرة فيســــــهل إغرا هــــــا بالــــــدخول فــــــي املســــــيحة أو علــــــى ألاقــــــل حملهــــــا علــــــى

 فكلما ابتعد املسلمون عن دي هم كان نلك في مصلحة الكنيسة . ، املجتمعات إلاسالمية
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لذلك فقد قام  العديد من الجمعيات التبشيرية بجمع أموال من أمريكا ومن غيرها من أجل 

 . 32تحسين أوضاع املرأة الشرقية والتقرب إلهها 

 : تربية األطفال -6

وللمدرسة أهمية كبيـرة فـي إعـداد ، ات املسيحية تشرف على آلاالف من املدارسكان  الارسالي 

إن التعلـيم إنمـا هـو واسـطة لتحقيـا » : فقد نكر املبشر هنـري حبيـب، املسيحية باألفكار جيل مشبع 

 ، و ــــــي قيــــــادة النــــــاس إلــــــى املســــــي ، أهــــــداف إلارســــــاليات املســــــيحية
ا
وتعلــــــيمهم حتــــــى يصــــــبحوا أفــــــرادا

 
ا
مدرسـة وعـدد النانويـات بلـغ  21وقد بلغ عـدد املـدارس الالهوتيـة ، 33«مسيحية...  مسيحيين وشعوبا

وكل هذه الاحصاييات التي قدمها صاحب كتاب  22911أما عدد املدارس الابتدايية فقد بلغ ، 1791

 فقط ولنا أن نتصور عددها في هذا الوق  . 1912إلاغارة على العالم إلاسالمي تخص سنة 
تقــوم البعنــات التنصــيرية بتربيــة ألاهفــال كمــا تقــوم بــذلك فــي مال ــئ ألايتــام  وفــي هــذه املــدارس 

بل إنه في بعض ألاحيان تقوم البعنات الكنسية بتوقيع عقد مع العايالت الفقيرة ، التي تشرف علهها

كما حدث في السـنغال تقـدم بموجبـه هـذه البعنـات كميـة ضـئيلة مـن ألار  شـهريا وتشـترط أن تأخـذ 

وعنــدما يكبـــر تقــوم بإرســاله إلــى فرنســا لكـــي ، يلــة وتقــوم بتربيتـــه فــي املــدارس التنصــيريةهفــل مــن العا

وتضــع إلارســـاليات بنــدا فـــي العقــد أنـــه إنا أرادت ألاســرة اســـترجاع اب هــا فعلههـــا ، يكمــل دراســته العليـــا

دفع مبلغ املساعدات وكذلك النفقـات التـي صـرف  علـى نلـك الصـ ي وهـو مـاال تسـتطيع دفعـه ألاسـر 

فيعود الطفل إلى بالده وقد أصب  شابا مسيحيا ما يلبث بطريقة أو بأخرى أن ، لفقيرة في السنغالا

 .34يصب  فعاال في املجتمع وبذلك تتمكن فرنسا من العودة إلى البالد حتى بعد استقاللها 

 :  استغالل الظروف الصعبة للمجتمعات -1

ة الفقيـرة التـي تجـج بالجهـل والفقـر والحــروب إن البيئـة املناسـبة لعمليـة التبشـير  ـي دومـا البيئـ 

لـــــذلك يقـــــوم ، والتخلـــــف والبطالـــــة حيـــــث يكـــــون النـــــاس يا ســـــين فثـــــي املكـــــان الخصـــــب لنشـــــر أفكـــــاره

املبشـــرون باألعمـــال الخيريـــة مـــن قبيـــل تقـــديم الخـــدمات الطبيـــة ومســـاعدات عينـــة ونقديـــة للفقـــراء 

 وينشرون بي هم املسيحية ويقدمون لهم ألاناجيل .

غـــــــزا الجفـــــــاف واملجاعـــــــة والجـــــــراد الجزايـــــــر وأصـــــــابها الطـــــــاعون وعمـــــــ  فههـــــــا  1265نة ففـــــــي ســـــــ 

ومـــع نلـــك لـــم ، املجاعـــات فـــأغتنم املبشـــرون الفرصـــة وأصـــبحوا يســـاومون النـــاس علـــى لقمـــة العـــيش

ممــــــا حـــــدا بــــــاملارألا "فلـــــيكل قــــــوتي" إلـــــى القــــــول بـــــأن الــــــديانتين ، يـــــدخل مســــــلم واحـــــد فــــــي املســـــيحية

وربمـا ال يوجـد مسـلم واحـد يسـم  لنفسـه ، ي هما حاجز ال يمكن تجـاو هاملسيحية وإلاسالم يفصل ب

 . 35بأن يصب  مسيحيا بإيمان صادق 
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م  كنيســــة "كليفالنــــد" بالواليــــات املتحــــدة ألامريكيــــة دلــــيال متكونــــا مــــن ســــبع وثالثــــين   وقــــد قــــدج

والنالثـــون  نصـــيحة للعـــاملين أو الـــراغبين فـــي العمـــل فـــي ميـــدان التنصـــير بـــالجزاير  ـــي النصـــاي  الســـبع

 للمنصرين في الجزاير وشمال إفريقيا.

 : نشر األفكار اهلدامة يف اجملتمعات اإلسالمية -4

، بدافع نشر التطور والحضارة فقد نشروا ألافكار الهدامة من قبيل حرية العالقات الجنسـية 

ليمـه منـل تعـدد وإثارة الشبهات حـول إلاسـالم وتعا، ونشر الرنيلة والفساد بين الشباب، وتحرر املرأة

والتشــكيك ، وتشــجيع تحديــد النســل حتــى يقــل عــدد املســلمين، …املــرأة ، والربــا، الحجــاب، الزوجــات

وإجهـام املسـلمين أنهـم أصـدقاء لهـم ، ومناقشة حقوق إلانسان خاصـة املـرأة، في املعتقدات إلاسالمية

 ا في نلك. وأنهم ال توجد عداوة بي هم وبين إلاسالم وقد كان للمستشرقين دورا كبير 

 :  استخدام الوسائل احلديثة -1

شـــرع  الكنســـية بمـــا لهـــا مـــن إمكانيـــات فـــي هبـــع ألاناجيـــل والكتـــب الدينيـــة منـــذ البدايـــة فقـــد  

وظلـ  مواكبـة دومـا للتطـورات العلميـة وعنـد ظهـور ، كان  تملك مطبعة فـي قبـرص ونقلمهـا إلـى مصـر

وفـــــي آلاونـــــة ألاخيـــــرة ، ناعـــــة والتلفزيـــــون إلاناعـــــة والتلفزيـــــون أصـــــبح  تملـــــك آلاالف بـــــين محطـــــات إلا 

 أصبح  تستعمل الانترن  واملواقع الاجتماعية بكنافة.

 : عالقة التنصري باالستعمار: رابعا

فـي حملتـه علـى مصـر إن خلـوة امللـك  "رافا امللك "لويل التاسـعالذي  "يقول املارألا "جورنفيل

لسياســة التــي يجــدر بــالغرب أن يتبعهــا فــي معتقلــه فــي املنصــورة أتاحــ  لــه الفرصــة ليفكــر بعمــا فــي ا

وقد حصرها ، واهتدى إلى تلك الخطط التي أفضقى بها إلى أعوانه أثناء رحلته إلى عكا، إ اء املسلمين

 : الباحث عبد الرحمان عميرة في ثالثة نقاط

 التحول إلى حمالت صليبية سلمية عن هريا املبشرين -

 يد هموحات الكنيسة الغربية العمل على إغراء مسييي الشرق من أجل تنف -

العمل على إنشاء قاعدة في قلب العالم إلاسالمي تكون نقطة ارتكا  للوثوب على إلاسالم وحدد لها  -

 . 36موقعها بين غزة وإلاسكندرية

ولقــد عملـــ  الـــدول الاســتعمارية الكبـــرى علـــى دعــم التنصـــير رغـــم أن معظــم تلـــك الـــدول كانـــ   

ولنـــا أن نتصـــور مقـــدار العـــداء املوجـــه ضـــد ، كـــانوا ملحـــدين وربيـــينألا والكنيـــر مـــن الساســـة ، علمانيـــة

بأمعــاء آخـر قســيل " ومــع  فقــد كـان شــعار النـورة الفرنســية " اشـنقوا آخــر ملـك، الكنيسـة فــي فرنسـا
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 117ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927جملة الّدراسات اإلسالمّية ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

نلك فإن التعاون كان وثيا بين الكنيسة وفرنسا من أجل السيطرة على الجزاير التي ستفت  املجال 

وكـــذلك إيطاليـــا التـــي حجـــزت بابـــا الكنيســـة فـــي الفاتيكـــان كانـــ  تبنـــي جميـــع ، اســـتعمار إفريقيـــا كلهـــا

حتى روسـيا السـوفيتية حـين أرادت أن تحقـا ، سياساتها الاستعمارية على جهود الرهبان واملنصرين

لنفونها توسعا إقليميـا وسياسـيا تظـاهرت بـالعطف علـى رجـال الـدين ودعـ  إلـى مجمـع مسـكوني فـي 

وكنيــر ، ثــم شـرف ســتالين نفســه أولئــك املــاتمرين بمقابلتــه، اتمرين بطايراتهــاموسـكو وحملــ  إليــه املــ

كمــا نصــا الجنــرال "هــايغ" ، مــا كــان الحكــام الانجليــز يحنــون حكومــاتهم علــى نشــر املنصــرين فــي العــالم

 .37الحكومة البريطانية أن ترسل منصرجها إلى شبه الجزيرة العربية 

للتنصـــير أن ريــــيل الواليـــات املتحــــدة ألامريكيـــة رو فلــــ  كــــان  وممـــا يــــدل علـــى الرعايــــة الرســـمية للــــدول  

كمـا أن هـذا املــاتمر قـد شـهد حضــور "اللـورد بلفـور" صــاحب ، 38مقـرر أن يحضـر "مــاتمر إدنبـر " لكنـه اعتــذر

هــم سـاعد لكــل الحكومـات فــي أمــور  املنصـرينإن » : وقــد صــرح، الوعـد املشــاوم وكالـذي كــان رييسـا شــرفيا لـه

وممـــا نكـــر فـــي هـــذا املـــاتمر أن الحكومـــة الهولنديـــة ، «ذر علينـــا أن نقـــاوم كنيـــر مـــن العقبـــات هامـــة ولـــوالهم لتعـــ

 كما تفعل الحكومة البريطانية في الهند .، كان  تسهل عمل املنصرين وتقدم لهم رواتب

وخــــالل املــــاتمر الاســــتعماري ألاملــــاني الــــذي كــــان يعنــــى بالشــــاون الاقتصــــادية أجمــــع املــــاتمرين علــــى  

حيــث نكــر" شــنكال" وهــو ريــيل غرفــة الصــناعة ، تضــم ألاعمــال الدينيــة فــي خدمــة الاســتعمار ضــرورة أن

إن نمــو ثــروة الاســتعمار متوقــف علــى أهميــة الرجــال الــذين يــذهبون للمســتعمرات وأهــم وســيلة للحصــول 

 .39على أمنيتنا  ي إدخال الدين املسييي إلى املستعمرات 

 : عالقة التبشري باالستشراق: خامسا

 : االستشراق مفهومه ودوافعه -1 

م بعـــد 999إن أول املستشــرقين قــد يكــون الراهــب الفرنســقي "جربــرت" الــذي أنتخــب بابــا لرومــا ســنة 

، 40م 1125 -1111و"جيـــــراردي كريمـــــون"  1176 -1192ثـــــم "بطـــــرس املحتـــــرم" ، تعلمـــــه فـــــي معاهـــــد ألانـــــدلل

ونلــــك فــــي مــــاتمر أقامتــــه الســــلطة ، م1112وهنــــاك أراء أخــــرى تــــركا أن نشــــأة الاستشــــراق تعــــود إلــــى ســــنة 

ـــل املشـــاركون إلـــى التشـــجيع علـــى تعلـــيم اللغـــات الشـــرقية وثقافاتهـــا ، الكنســـية العامليـــة فـــي فيننـــا حـــين توصَّ

نــة أمنـــال بـــاريل ، ودياناتهــا وعلـــى رأســـها اللغــة العربيـــة وآدابهـــا وبــدأ هـــذا املشـــروع فــي جامعـــات أوروبيـــة معيَّ

خاصـة الغـربيين أن الاستشـراق  -فا عليـه إلـى حـد كبيـر بـين البـاحنينولكن من املتُ ، 41وأكسفورد وبولونيا 

ونلـك بإنشــاء عــدد ، 1112ســنة  "الالهـوتي الرســمي قــد بـدأ وجــوده حــين صـدور قــرار "مجمــع فيينـا الكنســقي

 .42وأفينيون" ، وبولونيا، وأكسفورد، من كراسقي ألاستانية في العربية والعبرية في جامعات باريل
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اســـة الشـــرق العربـــي املســـلم جـــاءت بقـــرار كنســـقي ونتيجـــة مـــن نتـــايح الحـــروب ومـــن املاكـــد أن در  

 بقــــــرار دينــــــي
ا
عــــــ  أنمــــــاط ومنــــــا ج الاستشــــــراق الــــــديني، الصــــــليبية التــــــي كانــــــ  أيضــــــا وأهــــــم ، وقــــــد تنوَّ

 1116 - 1217) و"ريمونـد لـول"، م( 571 - 621) "املستشرقين في العصور الوسـطى "يوحنـا الدمشـقي

ـــل مرحلـــة مهمـــة علـــى صـــعيد دراســـة الشـــرق وإلاســـالموكـــ، و"بطـــرس املعظـــم"، م(  
ج
، ل واحـــد مـــ هم يمن

رجمــــة التينيـــة للقــــرآن أمــــر بوالنـــاني ، ألاول هـــو أول مـــن دخــــله فـــي مجــــادالت مـــع املســــلمين
ُ
ل ت انجـــا  أوَّ

وارتـبط النالـث بـإقرار "مجمـع فيينـا الكنسـقي" ، 43في "دير كلـوني" فـي جنـوب فرنسـام 1111الكريم عام 

راسقي ل
ه
  من باريل وبولونيا في عام إنشاء ك

 م.1112دراسة اللغة العربية في كلج
لخدمـة أغـرا  التبشـير وخدمـة ، وكان هدف املستشرقين دراسة إلاسالم والشعوب إلاسالمية 

ومــع نلـــك ، واعـــداد الدراســات الال مــة ملحاربــة إلاســالم، أعــرا  الاســتعمار الغربــي لبلــدان املســلمين

بــــل هنــــاك مــــ هم مــــن كــــان  44د خــــدم أغــــرا  التبشــــير أو الاســــتعمارفانــــه لــــيل جميــــع املستشــــرقين قــــ

 . 45غرضه العلم وهناك من أسلم 

ويعــد الــدافع الــديني هــو أهــم دافــع للمستشــرقين وفــا مــا يــذكر "مصــطفى الســباعي" فقــد كــان  

هــدفهم أن يطعنـــوا فـــي إلاســـالم ويشـــوهوا محاســـنه قــد وصـــفوا املســـلمين باللصـــوص وســـفاكو الـــدماء 

والـدافع النـاني ، ما هـو ارضـاء ملـذاتهم الجسـدية فـدافعهم الرييسـقي هـو الـدافع الـدينيوأن سعههم إن

والكنيـر مـ هم هـم مـن رجـال ديـن فهـدفهم إدخـال ، هو التبشير الذي لم يتناسوه في دراساتهم العلميـة

الـوهن فـي قلـوب املسـلمين مـن ديـ هم وتــاريخهم وتـراثهم والتشـكيك فـي مبـاد هم وعقايـدهم وحضــارتهم 

وهناك أيضا الدافع التجاري للترويح لبضاعمهم والحصول على امتيا ات ، لخ املسلمين عن دي هملس

 ومكاسب اقتصادية .

أما الدافع السياسقي فقد يكون هو ألاخطر حيث أنه وبعد اسـتقالل كـل الـدول إلاسـالمية فـان  

يـــــــا النـــــــدوات ألاوربيـــــــون ظلـــــــوا علـــــــى اتصـــــــال بـــــــاملفكرين والقـــــــادة السياســـــــيين والصـــــــحافيين عـــــــن هر 

والحفالت التي يقيمونها حيث أن السفارات أصبح  تضم ملحقين ثقافيين بحيث تعـرف كـل خبايـا 

وأخيــرا هنــاك الــدافع العلمــي بالنســبة للـــذين لــم يشــتركوا فــي مخططــات الكنيســة والاســـتعمار ، البلــد

اسـتفادت فإن دافعهم علميا بح  وقد بذلوا قصارا جهدهم في فهرسة املخططـات والكتـب وهـاالء 

 .46م هم الدول إلاسالمية حيث كان تأثيرهم إيجابيا 

وهنــــاك الــــدافع الاســــتعماري فقــــد اتجــــه املستشــــرقون للتعــــرف علــــى الــــبالد مــــن خــــالل دراســــة  

عــــادات وعقايــــد وأخــــالق املجتمعــــات والتعــــرف علــــى مختلــــف أقاليمهــــا وثرواتهــــا ملعرفــــة نقــــاط القــــوة 

م لهـم نلـك راحـوا يعملـون علـى إضـعاف املقاومـة بإجهـام وعنـدما تـ، والضعف السـتغاللها فـي الاحـتالل
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الناس أن الاستعمار قضاء وقدر فراحوا يشجعون التصوف والزوايا ويسـعون اصـدار فتـاوى تـدعوا 

 إلى الاستكانة والاستسالم الن نلك هو قضاء ر.

 : خطورة االستشراق على العامل االسالمي -2

 املستشــــرق  بعض آلاخــــر كــــان لــــه نشــــاط مشــــبوها منــــلالــــبعــــض املستشــــرقين جواســــيل و كــــان لقــــد  

وكنيــر ، 47الــذي عكــف علــى دراســة التصــوف والتشــيع وأنجــز دراســة عــن الحــالن بالجوسســة  ""ماســننيون 

وعلـــى الحـــوادث التاريخيـــة التـــي تمنـــل نكســـات مـــن املستشـــرقين ركـــزوا علـــى دراســـة الفـــرق الدينيـــة الضـــالة 

   لتي تنير الشبهات ونلك ليجدوا م ها مدخال على إلاسالم.والشخصيات ا، وأخطاء في التاريخ إلاسالمي

ونشير هنا إلى أن الاستشراق يعد من أهم وسايل التنصير فمن خالل الطعن في إلاسالم كـانوا  

، فاملستشــرقين حــاولوا التشــكيك بصــحة رســالة الرســول )ص( ومصــدرها إلالثــي، يخــدمون الكنيســة

وبعــض املستشـــرقين ، مي مســتوحى مــن الههوديــة والنصــرانيةوأنكــروا النبــوة وادعــوا أن الــدين إلاســال 

وقـــد حـــاول هــاالء التشـــكيك فـــي صـــحة ألاحاديـــث ، كــانوا مـــن الههـــود ومـــ هم "شــاخ " و"جولـــد تســـههر"

والتشـــكيك فـــي ، وفـــي قـــدرة اللغـــة العربيـــة علـــى مواكبـــة التطـــور العلمـــي، النبويـــة وفـــي الفقـــه إلاســـالمي

كما حاولوا إضعاف ، منقول من الحضارة الرومانية واليونانية قيمة التراث الحضاري إلاسالمي وأنه

 .48روح إلاخاء إلاسالمي وبعث الحركات القومية 

 :  مراحل تطور التنصري: سادسا

ممــا يــدل علــى الهجمــة الشرســة إلامكانيــات الهايلــة التــي أصــبح  تمتلكهــا الكنيســة حيــث أنــه  

، يظهــر النشــاط الكبيــر التــي تقــوم بــه 1911و 1912بمقارنــة بســيطة حــول تطــور نشــاط الكنيســة بــين 

وبلــغ عــدد املعاهــد حــول ، نألاوربيــيمــن البروتســتان   92122كانــ  أعــداد املبشــرين  1912ففـي ســنة 

ثــم أصــب  عــددها  21وكانــ  عــدد املــدارس الالهوتيــة ، 1152وعــدد إرســاليات التبشــير  16651العــالم 

ثـــــم أصـــــب   1791النانويــــة فقـــــد كـــــان عــــددها أمـــــا املـــــدارس ، مبشــــر 12561تخـــــرن م هـــــا  1911فــــي  722

أعداد املدارس الابتدايية  ي ، جامعة لم تكن موجودة من قبل 22وظهرت إلى الوجود  1511عددها 

، 1912فـي سـنة  771بعد أن كـان  756وأصب  عدد املستشفيات  11127إلى  22911ألاخرى تزايد من 

 .49أساتذة بين هلبة و  1112111ما يقارب  1911وقد تخرن في سنة 
فمــــا بالــــك بمــــا تملكــــه الكنيســــة اليــــوم فقــــد  1912هــــذه إلامكانيــــات كانــــ  تتــــوفر للكنــــا ل فــــي ســــنة  

ويبـدوا أنهــا ، راهنـ  الكنيسـة منــذ بدايـة التنـافل الاســتعماري علـى إفريقيـا مــن أجـل إدخالهـا فــي املسـيحية

الوحيـــد فـــي إفريقيـــا مـــع كـــان إلاســـالم هـــو الـــدين الســـماوي  19ففـــي بدايـــة القـــرن ، قـــد قطعـــ  شـــوط كبيـــرا

 بينما غالبية سكان إفريقيا كانوا يعتنقون ديانات روحانية ووثنية . ، است ناء أقليات مسيحية في إثيوبيا
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واليـــوم أصـــب  إلاســـالم فـــي املرتبـــة النانيـــة بعـــد املســـيحية ومـــع نلـــك فـــان الكنيســـة ال تـــزال غيـــر  

ســات الكنســية ا، راضــية علــى هــذه النتــايح وفــي مقــدممها مجلــل الكنــا ل ، لكبــرى فقــد وضــع  املاسج

 لتنصــير القــارة إلافريقيــة، العــالمي والفاتيكــان
ا
ــم الفاتيكــان مــاتمر رومــا ، مخططــا

ج
وفــي هــذا الشــأن نظ

ص ميزانية أولية ، م"2111م تح  شعار "تنصير إفريقيا عام 1991فبراير  19التنصيري في  حيث خصج

 املسيحية في إفريقيا .مليارات دوالر ألجل نشر  1، 7لهذا الغر  قدرها 

 فــي إفريقيــا جنــوب الصــحراء 
ا
ــا قرابــة نصــف هــدف الفاتيكــان تقريبــا حيــث بلــغ عــدد ، لقــد تحقج

بنسبة ، مليون مسييي 716 -وفا بعض التقديرات الكنسية  -النصارى في إفريقيا جنوب الصحراء 

توى العـالم بنســبة ممـا يعنـي أن إلاقلـيم بـه ثالـث أكبـر كتلـة مسـيحية علـى مسـ، م2111% عـام 5، 62

 (. 2أنظر الشكل ) . 50 أي قرابة ربع مسيحلي العالم، 6%، 21

وبشـــــكل عـــــام فـــــان التنصـــــير كـــــان وال يـــــزال خطـــــرا كبيـــــرا علـــــى املجتمعـــــات الاســـــالمية ورغـــــم أن  

إال أنهــــم توســــعوا فــــي الامــــاكن التــــي كانــــ  مــــن ، املنصــــريين لــــم يحققــــوا أهــــدافهم فــــي العــــالم الاســــالمي

واليـــوم مجتمعـــات باكملهـــا ، إلههـــا الاســـالم خاصـــة فـــي إفريقيـــا وفـــي الهنـــد والصـــين...املفتـــر  ان يمتـــد 

وإنا كان رسول ر قد حزن ملرور جنا ة جهودي من امامه وقال نفل أفلت  مني ، اصبح  مسيحية

ولكـن مـع ، فـنحن يجـب أن نحـزن علـى مئـات املاليـين الـذين تـم تنصـيرهم فـي إفريقيـا وآسـيا، إلى النار

اك أمــل يلــوح لنــا يتمنــل فــي تقــدم الاســالم فــي أوربــا وإفريقيــا جــوب الصــحراء وإرتفــاع أعــداد نلــك فهنــ

 الاوربين الذين يدخلون في الاسالم.
 

 :  قائمة املراجع

 : اللح 

 .2116، ر ية للنشر والتو يع، ترجمة محمد عناني، الاستشراق، إدوارد سعيد -

، املجلـد الخـامل، لهدامة موسوعات مقدمات العلـوم واملنـا جالتبشير والاستشراق والدعوات ا، أنور الجندي -

 1921، دار الانصار القاهرة
، املسـترقون وتـاريخ صـلمهم بالعربيـة بحـث فـي الجـذور التاريخيـة للظـاهرة الاستشـراقية، إسماعيل أحمد عمـايرة -

 .1992، 2ط، دار حنين عمان الاردن
 . 1925، الطبعة النالنة، «والشيخ عنمان بن فوديو الفاني إلاسالم في نيجيريا »، إلالوري آدم عبد ر -

منشـــورات العصـــر ، ترجمـــة ســـاعد اليـــافي ومحـــب الـــدين الخطيـــب، الغـــارة علـــى العـــالم الاســـالمي، أ . ل شـــاتليه -

 . 1919، اململكة العربية السعودية، جدة، 2ط، الحديث
 .1921، ة للكتاباملاسسة الوهني، الصحراء الكبرى وشاهئها، إسماعيل العربي -
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تحقيـا أدريـان فـان ، املسـالك واملمالـك، البكري أبو عبيـد عبـد ر بـن عبـد العزيـز بـن محمـد البكـري ألاندلسـقي -

 2ن، 1992، تونل: الدار العربية للكتاب، ليوفن

دار الكتـــــاب ، ترجمـــــة مختـــــار الســـــويفي، إلاســـــالم فـــــي ممالـــــك وإمبراهوريـــــات إفريقيـــــا الســـــوداء، جو يـــــف جـــــوان -

 1921،، القاهرة، صري امل

 ،ترجمة نبیل بـدر وسـعد  غلـول ومحمـود شـو ي الكیـال، إفریقیا القدیمة تكتشف من جدید، دیفدسون با یل -

 رة ھالقا: الدار القومیة للطباعة والنشر

 دار القلــم، الاســتعمار –الاستشــراق  –التبشــير : أجنحــة املكــر النالثــة وخوافههــا، عبــد الرحمــان حبنكــة امليــداني -

 2111 2ط، دمشا

 1999دار الجيل بيروت ، إلاسالم واملسلمون بين أحقاد التبشير وضالل الاستشراف، عبد الرحمان عميرة -

 1992، 2ط، منشورات كلية الدعوة الاسالمية، التنصير والاستعمار في إفريقيا السوداء، عبد العزيز الكحوت -

 . 2112القاهرة ، دار ألامين للنشر والتو يع، الغرب إلافريقي جذور الحضارة إلاسالمية في، عنمان برايما باري  -

تحقيـا ن. س. ، البيان املغرب في أخبـار ألانـدلل واملغـرب، أبو عبد ر محمد بن محمد، املراكشقي ابن عذاري  -

. ليفي بروفنسال، كوالن  1921، 1ط، بيروت، دار النقافة، إ 

دار الكلمــــة ، مــــدخل علمــــي لدراســــة الاستشــــراق: والتضــــليل الاستشــــراق بــــين الحقيقــــة، محمــــد إســــماعيل علــــي -

 2111، 1ط، للنشر والتو يع

 2112، 2ط، دمشا، دار قتيبة، الاستشراق أهدافه ووسايله: محمد فت  ر الزيادي -

 ، 2ط، بيروت، املكتب إلاسالمي« الاستشراق واملستشرقون »مصطفى السباعي  -

 1971، بيروت، مشورات املكتبة العصرية، الاستعمار في البالد العربيةمصطفى الخالدي وعمر فروألا التبشير و -

، الريـا : مكتبـة التوبـة، مفهومـه وأهدافـه ووسـايله وسـبل مواجهتـه، التنصـير، النملة علي بـن إبـراهيم الحمـد -

  1992، 2ط

 : املجالت باللغة عربية

العــدد الرابــع عشـر مــن مجلــة قــراءات ، قيــةبـدر حســين شــافعي مســتقبل التنصـير فــي إفريقيــا مجلــة قـراءات إفري -

 م.2112ديسمبر  –أكتوبر ، إفريقية

مجلــــــة العصــــــر عــــــدد بتــــــاريخ ، شــــــواهد وحقــــــايا: تــــــاريخ حركــــــة التنصــــــير فــــــي الجزايــــــر، عبــــــد الــــــرحيم الجزايــــــري  -

7/11/2111. 

 : املجالت باللغة ألاجنمية

Jean Moncelon Le Secret De Louis Massignon ،les cahier D'orient Et D'occident 2006, pp1- 8. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fedition.moncelon.com%2FLE%2520SECRET%2520DE%2520LOUIS%2520MASSIGNON.pdf&ei=JINNUf7hG9CYhQfwjYHAAQ&usg=AFQjCNGJ4w9Tyqqhg0Ki-g01fFH_EtgsQw
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 : اهلوامش

                                                 

  2االبددا ر أليج ددء بددابي الندداار ر حدد  الددينل الخطندد    و ددريات ال يددي الحددينث  ط أ . ل  دداأل ند  الغدداي  ب ددى ال ددالق 1
 .27   1747جي   ال   كء ال يدنء الب رينء  

ياي حونل ب دال   إب ابنل أح ي ب اني   ال بأليارل رألاين  ي ألهق دال يدنء: دحث ار الج ري الألاينخنء ل ظاهي  اربأل ياانء 2
 .27    1772  2ارييل  ط

 7اربدأل  اي  ياي الا دق ي  ددق  ط   –اربأل دياق  –بددي اليح دال حدوكدء ال ندياور  أجوحدء ال كدي القاقدء رخراانهدا  الألد دني  3
2888   27- 38. 

ألجيي اال اي  إلى أل الحد ء كاوت أرل  وطاء ألديخ ها الويدياونء ر لد  ادر ال هدي الير داور راوأل ديت الويدياونء د دي  لد  ادر  4
 جيال   ار.الن ل لأليل إلى و

 .73 -74بدي اليح ال حدوكء ال نياور  ال يجي و بد    5
 .33أ . ل  األ ند  ال يجي البادق    6

http://www.metransparent.com/spip.php?article17239
http://www.metransparent.com/spip.php?article17239
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ه  471ألقببددت يرلدددء ال ددديادطنل ب دددى ندددي ا  ندددي نحنددى ددددل إددددياهنق رال اندددد بددددياب ددددل نابددنل  رد دددي رادددا  بددددياب ددددل نابدددنل بدددوء  7
ال دديادطنل جا  ددا ددد ل  دددنل اال ا ددء راال دداي   ر ددي  دديري الراددت أيدددك ادددل ب ددد  ق( ألددرلى ا  نددي أدددر دكددي دددل ب ددي ابا ددء1877)

نربف دل ألا  نل بابيه ا ن ل اائيا ارنا  ربوي ا ألرجد أدر دكي دل ب ي وحر الجودر  لو دي االبداق أيددك نربدف ددل ألا د نل هدر 
الدنددال ال غددي  اددر   ر بدددي اب  ح ددي دددل  ح دديأددد ق(  نوظددي: ادددل بدد ايى ال ياك ددر1857ه ) 477الددابنق ال   ددر ل  دديادطنل بددوء 

 7    1773  4ج   3أخداي ا ويلم رال غي   ألحانق ج. م. كررل  إ. لن ر ديراوبال  ياي القاااء: دنيرت  ط
أل كي اليرانات الاين ء أل ادائل "البرون " كاوت أل نش دنل وهدي البدوغال روهدي الونجدي رادي أل يةدت لغدارات الديددي الاداي نل  8

ل ال دد ال رالدد نل ا ألدديرا جوردددا دبددد  ةددغط الألربددي الير دداور ب ددى ا يجددك ر لدد  اددر الادديل اليادددي ال ددناي   راددي حدديث  دد
ا ألددااج حةدداي  دددنل ادائددل "البددرون " ر"الديدددي" روددألج بددل  لدد  ألقبددم    كددء غاوددا  رك  ددء "غاوددا" أل وددر د غددء "ال اوددي " أ نددي 

 نهددددا ال يادطددددرل  نوظددددي: جددددرال جرانددددف  االبدددداق اددددر   الدددد  الجنددددرش  راددددي ةدددد ت    كددددء غوددددا  رجددددري  حألددددى اةددددى ب
  73 -71   1774  3را  دياطرينات إاينانا البريام  أليج ء  خألاي البرن ر  ياي الكألا  ال يي   الااهي   ط

ق ألحددت اندداي  "بددرويناألا كنألددا" 1238ألقببددت    كددء  ددالر ب ددى نددي ادائددل "ال اوددينجر" الألددر او يدد ت بددل    كددء غاوددا بددوء  9
ألرب ت حألى أيددحت أكددي  دل    كدء غاودا  اادي ا ألديت  دل بداحل ال حدنط ا ط بدر غيددا إلدى  دا ريام ألخدرق  وحدى وهدي ر 

الونجددي دال دديق  ر ددل حاددرل الدد ه  اددر غنونددا إلددى  حددنط الارااددل الألجاينددء بددددي اليددحيام دال دد ال  رد غددت يرلددء  ددالر أرج 
د ددددي  لدددد  اددددر  يح ددددء الةدددد ف  ربدددداطت ب ددددى نددددي  قددددق يخ ددددت 1332 -1385ارألهددددا اددددر بهددددي "  بددددور  ربددددى" بددددوء )

"اليروغا "  نوظي: داانل ين يبرل  إاينانا الاين ء ألكأل ف  ل جيني  أليج ء ودنل ديي رب ي اغ درل ر ح دري  درار الكندال  
 31   2881ي   ھالياي الار نء ل طدابء رالو ي: الاا

ش ادي  وهدي الونجدي رادي ألقببدت ق"  كدء بدروغا  "بدوء ن ري أيدل "اليدروغا  " إلدى ادن دء ديديندء ألديبى "ةدنا "كاودت أل دن 10
ق ركاوددت اددر الديانددء ألاد ددء ل ددالر  راددي ج  ددرا  ينوددء غددار ب ددى وهددي الونجددي بايدد ء لهددق اددر الراددت الدد   كاوددت 1818

حك ت انها قداث ابدي هدر أبدي  "ةدنا"  1488ألر دكألر باي ء    كء  الر  ابأل يت ه ه ال   كء ار الألراجي حألى بوء 
ق قق أبي  "بور" الارنء الألر ابألطابت ةدق    كدء  دالر رألربد ت د دكل كدندي ادر بهدي ال  د  ب دى 1488بوء  إلى غانء

رأرل حكا هدا هددر "اربدكنا  ح دي"  راددي بداطت هد ه ال   كددء ب دى نددي  1473ا كددي  قدق أبددي  "اربدكنا" الألدر حك ددت بدوء 
 77جرال جرانف  ال يجي البادق     ق  نوظي:1777اح ي ال ويري ال هدر ب طال الب ينل ار  ياكش بوء 

: هددر إحدديى ال  الدد  الألددر ظهدديت اددر  وطاددء ربددط أاينانددا خددال ال ألددي   ددل الادديل ا رل رحألددى الادديل القددا ل ""   كددء كدداوق 11
الهجي  رهر ألاي إلى ال  ال  ل دحندي  أل داي  ند كي الدكدي  أل دنوهدا رددنل راحدء ارن دء أيد درل  يح دء  نوظدي: الدكدي  أددر 

دددي اب دددل بدددي ال انددا دددل  ح ددي الدكددي  ا ويلبددر  ال بددال  رال  الدد   ألحانددق أيينددال اددال لنددرال  الددياي ال يدنددء بدنددي ب
  777    2  ج1772ل كألا : ألروم  

 18 -4   2882بق ال ديان ا داي   ج ري الحةاي  االبا نء ار الغي  االاينار  ياي ا  نل ل و ي رالألراني: الااهي   12
 .37 ند  ال يجي البادق   أ . ل  األ 13
الكايينوددال  ددايل  ايبددال أل ددال رانجددي  كددال  طدديال الجاائددي ركدنددي ا بدداا ء ر د ددرث الدددا  إلددى اليددحيام الكددديى كددال  14

ح  د ألحرنل إايناندا إلدى ال بدنحنء  أوظدي: بددي ال اندا الكحدرت  الألويدني راربدأل  اي ادر إايناندا البدريام   و دريات ك ندء 
 .37   1772  2 نء  طاليبر  االبا

أيب ت الج  نء الجغياانء ال  كنء ار دينطاونا كا  ل ل بألرل ربدألاو ر ادر  ه دء اكأل داف  ودادي الوندل  رادر "أرغوديا" رجدي ال بألك دف  *
  يبدا اندد "بألاو ر" أل ال    " رألنبيا" رحا نألد اي ابألوارا االباق  ااوابج "بألاو ر" راداق دذيبدال خطدا  إلدى جيندي  "الدين ر أل غدياف"

إلددى بدديبء إيبددال ال ويددينل رااليبددالنات  رخايددء  ددل دينطاونددا. ريكددا ب ددى بدديق ألددققني الددربظ رحدديه احبدد  ب ددى  دد   نرغودديا  
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ريكددا ب ددى ةدديري  إنجدداي ال   ددق الويددياور الخدنددي ال أل دديم الدد   نبددألطني أل ن  ددق أاددياي ال دد   كنددف نيدددحرل ويددايى  ان ددالج 
ق ا ه دنل الايابدء  رنرجدد نديه إلدى أ   درم "ك دا ن  دل ال دا "   قدل هد ا اليجدل بنيددك  واد   يةاهق رندور لهدق ال بداكل  رن  د

جوندددد إبدددأليلنور  دددل الألديبدددات  رادددي راِّى ال د دددة ب دددى الج  ندددات  2488أايناندددا  دددل االبددداق  رألحدددت ألدددققني هددد ا الخطدددا  ج  دددت 
ب ددر دددل إدددياهنق ألويددنينء اددر ربددط أاينانددا ر ددياها  نوظددي: الألويددنينء ر وددد أيبدد ت االيبددالنات  ك ددا كددال  ددل ألددققنيه اندداق ج  نددات 

 77   كألدء الألردء: الينا    1777القاونء    الألويني    هر د رأهيااد رربائ د ربدل  راجهألد  الح ي الو  ء
 37 -37و بد    15
 .274و بد     16
  حبددنل": "أل طددى الحينددء ل يناوددء ال ح ينددء جددام اددر ودد  رقناددء اربألبدداق الألددر حييهددا اائددي الح  ددء ال يوبددنء ررا هددا "الدديا 17

رل  كاألددد  ا ه ندددء رلددديناوألهق  دددي احألدددياق ألاالنددديهق رأ اكهدددق رألجدددايألهق ريدددوائ هق  رأل ر ن ايةدددرا ادددر  لددد  رأل لوبدددائهق 
 ارحألياق الألاق ر اني اربألداي  رنابق الجويال ب ى  ل  د ياد.

 7/18/2884ائي:  راهي رحاائق  ج ء ال يي بيي دألاين  ألاين  حيكء الألويني ار الجا  -بدي اليحنق الجاائي  18
 http: //www.almoslim.net/node/96924 
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